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Vertrouwen is de basis van alles
Mr Ingrid van den Heuvel-Beerens, haar werkneemsters mr Ingeborg
Redert en secretaresse Elsa Boerefijn vormen samen De Zaak in Recht,
een advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht, mediation bij
echtscheiding, erfrecht, jeugd- en strafrecht. Tot zover, behalve dat het
allemaal heel leuke en met beide benen op de grond staande dames
zijn, niets bijzonders. Wat De Zaak in Recht wel heel anders maakt is de
eerlijkheid, de aandacht voor de personen, de no-nonsense mentaliteit en de
bijzondere vertrouwens band die ontstaat.
Ingrid vertelt: ,,We zijn niet statig, we staan heel dicht bij de cliënt en de
realiteit en we zijn verrassend eerlijk. Duidelijkheid staat voorop, dan weet
ieder waar hij of zij aan toe is. En er moet in iedere zaak een gerede kans van
slagen zitten, juridisch gezien.’’

Erfrecht

Dit is de specialiteit van Ingeborg waarbij je te maken hebt met verschillende
procedures en wetgeving. Denk hierbij aan testamenten van ouders met
meerdere kinderen, al dan niet uit hetzelfde huwelijk, denk aan afspraken die
gemaakt zijn bij leven en of en hoe die dan daadwerkelijk beschreven staan.
Dit zijn zo maar wat voorbeelden om de complexe materie van erfrecht te
onderstrepen. ,,Er kan onderlinge onenigheid ontstaan, je hebt te maken met
familiebanden en ook verdriet. We creëren rust en zorgen dat men door kan
gaan en maken de vertaalslag tussen de tekst en uitleg van het testament en
de cliënten.”

Mediation

Scheidingsmediator is een vak apart binnen de advocatuur en Ingrid heeft
de erkende Mediation opleiding afgerond aan het opleidingsinstituut van de
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Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators. Plus dat ze van
nature een fijne en reële gesprekspartner is. ,,Bij mediation maak je in eerste
instantie de keus om samen uit het conflict te komen, de intentie is er. Heeft
1 van de beide partners andere ideeën dan werkt mediation niet en dienen ze
ieder een gesprek aan te gaan met een eigen advocaat.
Het is namelijk zo dat als de rechter eenmaal gaat beslissen beide partijen
eigenlijk de regie kwijt zijn. Overleg moet altijd de eerste insteek zijn. Zie
mediation als een bemiddelaar, een scheidsrechter en een vertaler waarbij
je je eigen architect blijft. Niet als een psycholoog trouwens, als er meer of
andere hulp nodig is dan schakelen we die wel in. Het eerste gesprek dat
we hebben gaan over de emoties, dan weet je hoe het zit. Daarna volgt een
gesprek over de onderwerpen die partijen moeten bespreken in het kader van
de echtscheiding, bijvoorbeeld over de kinderen en de huwelijksgemeenschap.’’

Strafrecht

Hierbij is weer wederzijdse eerlijkheid cruciaal. Ingrid: ,,Ik hoef de waarheid
niet te weten maar met een uitleg kunnen we een verdediging invullen.” Een
cliënt kan zich natuurlijk beroepen op zijn of haar zwijgrecht maar moet zich
wel bewust zijn van de gevolgen. Door een goede verdediging kan gekomen
worden tot een passende oplossing. En natuurlijk blijf ik tijdens de straf of TBS
begeleiden, ik ben er voor de cliënt.’’
Pas twee jaar geleden zegde Ingrid haar baan in de advocatuur op en begon De
Zaak in Recht. ,,In het begin was dat best wel een beetje eng. Maar de drempel
is heel laag, ik woon ook gewoon in de buurt en ben aanspreekbaar. Met
Ingeborg en Elsa kunnen we alles aan.’’

De Zaak in Recht is menselijk en
heel persoonlijk, duidelijkheid staat
voorop en beide advocaten zijn zeer
oplossingsgericht.

